
Parashas Hayei Sarah: Love Is Blind

אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה

קידושין1

 מקדש בו ובשלוחו האשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחוהאישמתני׳ 

MISHNA: A man can betroth a woman by himself or by means of his agent. Similarly, a woman 
can become betrothed by herself or by means of her agent. A man can betroth his daughter to a 
man when she is a young woman, either by himself or by means of his agent.

 השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלחגמ׳
שיבוטא

GEMARA: The Gemara starts by questioning the need for the seemingly extraneous halakha stated in 
the mishna: Now that the mishna stated that one can betroth a woman by means of his agent, is it 
necessary to state that a man can betroth a woman by himself? Rav Yosef says: The mishna writes 
both halakhot to teach that although the betrothal is valid either way, it is more fitting that the mitzva 
be performed by the man himself than by means of his agent. This is like that story of Rav Safra, 
who would himself singe the head of an animal on Shabbat eve to prepare it to be eaten on Shabbat, 
and Rava, who would salt a turbot fish himself, to fulfill the mitzva to prepare for Shabbat, although 
this could have been done by others.

איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד
...ואהבת לרעך כמוך ( יח, ויקרא יט)שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר 

There are those who say: With regard to this particular mitzva of betrothal, it also involves a 
prohibition, in accordance with that which Rav Yehuda says that Rav says, as Rav Yehuda says 
that Rav says: It is forbidden for a man to betroth a woman until he sees her, lest he see 
something repulsive in her after the betrothal, and she will become repugnant to him, which will 
cause him to hate her. And to prevent this violation of what the Merciful One states in the Torah: 
“And you shall love your neighbor as yourself” (Leviticus 19:18), the Sages ruled that a man must 
betroth a woman in person, to ensure that he approves of her. …

האיש מקדש את בתו כשהיא נערה כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא
רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה

The mishna teaches: A man can betroth his daughter to a man when she is a young woman. The 
Gemara infers: When she is a young woman, yes, he can betroth her; when she is a minor, no, he 
cannot betroth her. This statement supports the opinion of Rav, as Rav Yehuda says that Rav says, 
and some say it was said by Rabbi Elazar: It is prohibited for a person to betroth his daughter to a
man when she is a minor, until such time that she grows up and says: I want to marry so-and-so. If 
a father betroths his daughter when she is a minor and incapable of forming an opinion of the husband, 
she may later find herself married to someone she does not like.1

  קידושין מא.1

https://www.sefaria.org/Kiddushin.41a.3?lang=bi


תוספות

 קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדםלוועכשיו שאנו נוהגים לקדש בנותינו אפי
2עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם:

רמב"ם

ְוַאף. ְוֵכן ִמְצָוה ָלִאָּׁשה ֶׁשְּתַקֵּדׁש ַעְצָמּה ְּבָיָדּה יֹוֵתר ֵמַעל ְיֵדי ְׁשלּוָחּה. ִמְצָוה ֶׁשְּיַקֵּדׁש ָאָדם ֶאת ִאְׁשּתֹו ְּבַעְצמֹו יֹוֵתר ֵמַעל ְיֵדי ְׁשלּוחֹו
ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ְרׁשּות ָלָאב ְלַקֵּדׁש ִּבּתֹו ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה ּוְכֶׁשִהיא ַנֲעָרה ְלָכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה ֵאין ָראּוי ַלֲעׂשֹות ֵּכן ֶאָּלא ִמְצַות ֲחָכִמים ֶׁשּלֹא

ְולֹא ְיַקֵּדׁש ִאָּׁשה ַעד. ְוֵכן ָהִאיׁש ֵאין ָראּוי ְלַקֵּדׁש ְקַטָּנה. ְיַקֵּדׁש ָאָדם ִּבּתֹו ְּכֶׁשִהיא ְקַטָּנה ַעד ֶׁשַּתְגִּדיל ְוֹתאַמר ִלְפלֹוִני ֲאִני רֹוָצה
:ֶׁשִּיְרֶאָּנה ְוִתְהֶיה ְּכֵׁשָרה ְּבֵעיָניו ֶׁשָּמא לֹא ִּתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו ְוִנְמָצא ְמָגְרָׁשּה אֹו ׁשֹוֵכב ִעָּמּה ְוהּוא ׂשֹוְנָאּה

It is a mitzvah for a man to consecrate his wife by himself, rather than to charge an agent [with this 
matter]. Similarly, it is a mitzvah for a woman to [receive] kiddushin herself rather than to charge an 
agent with receiving them for her.

Although a father has the option of consecrating his daughter to anyone he desires while she is a minor 
or while she is a maiden, it is not proper for him to act in this manner. Instead, our Sages enjoined that 
a person should not consecrate his daughter while she is a minor until she matures and says, "I would 
like [to marry] so and so."

Similarly, it is not proper for a man to consecrate a girl below the age of majority. Nor should one 
consecrate a woman until one sees her and deems her fitting, lest she not find favor in his eyes, and he 
divorce her, or sleep with her while hating her.3

אבל הנכון אצלנו שיקדש האדם בעצמו יותר משיקדש לו שלוחו לפי שמעיקרנו לא ישא אדם אשה עד שיראנה לפי שאנו
חוששין אולי לא תישר בעיניו ויעמוד עמה ולא יאהבנה וזה אסור לפי שנאמר ואהבת לרעך כמוך ולפיכך הקדים בו על
שלוחו ומזה הטעם בעצמו אנו אומרים לא ישיא אדם את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה ולפיכך

הקדים בה על שלוחה ואמר כשהיא נערה ולא כשהיא קטנה ואע"פ שיש רשות לאב שיקדש בתו בת יום א' ותהיה אשת איש
4מן הטעם שאמרנו כי נשואי קטנה הוא דבר מכוער:

מרדכי

ואומר ר"ת מאן לימא לן דהלכתא כוותיה … ובפרק קמא דמכילתא פירש ר’ אליהו טעם משום שאנו מעוטי עם וחיישינן פן
5יקדמנו אחר לכן אנו נוהגין לקדש כשהיא קטנה.

רמ"א

ויש אומרים דנוהגין בזמן הזה לקדש בנותינו הקטנות, משום שאנו בגלות ואין לנו תמיד ספוק כדי צרכי נדוניא; גם אנו מתי
6מעט, ואין מוצאין תמיד זיווג הגון )תוספות ריש האיש מקדש(. וכן נוהגין:

טור

אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמה, אסור לקדשה על ידי שליח אלא אם כן מכירה, שמא אחר כן ימצא בה דבר מגונה
7ותתגנה עליו.

.  תוספות שם ד"ה אסור לאדם2
.  הלכות אישות ג:יט3
.  פירוש המשנה שם4
מרדכי כתובות סימן קע"ט.5
.  רמ”א אה”ע סימן ל”ז סעיף ח’6
.  טור אה"ע סימן ל"ה7

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%94
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%96_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9F_%D7%91
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/952876/jewish/Ishut-Chapter-Three.htm#v19
https://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=20&daf=41&format=text


בית יוסף

ומ"ש "אלא אם כן מכירה" פשוט הוא דהשתא ליכא למיחש שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו שכבר הוא מכירה ואם
יש בה דבר מגונה סבר וקביל.

ומ"מ ה"ל לכתוב דאף ע"פ שמכירה מצוה בו יותר מבשלוחו כדאמרינן בגמרא

ודקדק רבינו לכתוב "אם איפשר לו לקדשה בעצמו" לומר דאם אי אפשר כגון שהוא במקום רחוק ממנה ואי אפשר לו לילך
למקומה לראותה או שהיא כבודה בת מלך פנימה ואין אדם יכול לראותה לא יניח מלקדש בשביל זה דלא אמרו אסור אלא

8היכא דאפשר

ר’ שלמה דוראן

ולפי הנראה כי המימרא הזאת שאמר רב הלכה היא … ואם כן היאך אין אנו חוששין בזמן זה לאיסור זה שהרי אנו רואין כי
רוב בני אדם משיאין בנותיהם בקטנותם ואין מוחה בידם.

 לו לאדם שיקדש וכו’" לאו דוקא אסור אלא ר"ל שאין ראוי לעשות כן ]ועיין שםאסורויש לומר בזה כי מה שאמר רב "
 לאדםאסורשהאריך לדייק ולהוכיח כן מדברי רש”י והרמב”ם, והעלה:[ מכל הני מילי משמע דאיסורא ליכא והאי דאמרינן "

שיקדש וכו’". לאו דוקא אסור אלא אינו ראוי ולכן בכל דורות האחרונים לא הקפידו בדבר זה ונהגו להשיא בנותיהם
בקטנותן כי האדם מתיירא שמא לא יבא לידו איש אחר כזה שהוא מבקש על בתו עתה. וכבר אמרו רז"ל )ירושלמי תענית
פרק ד’ הלכה ו’( שמארסין ביום תשעה באב אם תבא לידו אשה הנאותה אליו שמא יקדמנו אחר ברחמים והוא הדין לאיש

הזה אבי הבת כי הוא מתפחד שמא ילך לו האיש העומד על בתו ויפנה על ימין או על שמאל ולא ימצא אחר כמותו

וגם כן חיישינן שמא לא תמצא ידו בזמן אחר להמציא נדוניית בתו כמו שכתבו התוספות ז"ל … 

ור"ת ז"ל כתב דלית הלכתא כותיה דרב …

ואם כן מכל הני מילי דאמרן נראה שנישואי הקטנה לית בה איסורא אלא אורחא דמילתא ואם נתרצה אביה והיא יכול
9לכנוס וכל שכן בזמננו זה דלית מאן דחש להא מילתא דרב ...

שולחן ערוך

האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אשה, בין אשה סתם בין אשה פלונית, ויאמר לה השליח: "הרי את מקודשת לפלוני".
אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמו, אסור לקדשה על ידי שליח, אלא אם כן מכירה; שמא אחר כך ימצא בה דבר מגונה

10ותתגנה עליו. ומכל מקום, אף על פי שמכירה, מצוה שיקדשנה בעצמו, אם אפשר:

11מצוה שלא יקדש בתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר: בפלוני אני רוצה.

יצחק ורבקה

ספר חסידים2

( "ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיְך ָוֶאְרֵאְך ְוִהֵּנה ִעֵּתְך ֵעת ּדִֹדים ]ָוֶאְפרֹׂש ְּכָנִפי ָעַלִיְך ָוֲאַכֶֶּסה ֶעְרָוֵתְך ָוֶאָּׁשַבע ָלְך ָוָאבֹוא ִבְבִריתיחזקאל טז:חכתיב )
ֹאָתְך ְנֻאם ֲאדֹ-ָני ְיקִוק ַוִּתְהִיי ִלי[", אדם שרוצה לקחת אשה ורוצים ליתנה צריך לעבור שם לראותה וגם היא תראה אותו שם

( "ַאל ַּתֲחרֹׁש ַעלמשלי ג:כטלא ישרה בעיניו לא יקחנה, ואם יקחנה בלא ראיה שמא ישנאנה ויקוה ויתאוה למיתתה וכתיב )
ֵרֲעָך ָרָעה ]ְוהּוא יֹוֵׁשב ָלֶבַטח ִאָּתְך[.

12ואין להביא ראיה על יצחק אבינו שלא ראה אותה כי לא היה לו לצאת מארץ ישראל.

בית יוסף שם.8
.  שו"ת תשב"ץ חלק ד’ )חוט המשולש( הטור הא’ סימן י"ט9

.  שולחן ערוך אה"ע לה:א10
.  שם לז:ח11
.  ספר חסידים סימן שפ"ט12
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מושב זקנים3

היאך קדש יצחק על ידי שלוחו, והא אמרינן בקדושין דאסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה, ונראה לומר דלא קדשה עד
13שבאת אצלו.

ר’ אשר וייס4

אמנם אין זו קושיא כ"כ דאיסור זה אינו מוחלט כמ"ש הנודע ביהודה )מהדורא קמא אהע"ז סי' ע"ז( דאם קיבל על עצמו
שלא תתגנה עליו מותר, וברש"י בקידושין שם מבואר דרק אם יכול לקדשה בעצמו אסור לקדשה ע"י שליח, ויצחק הרי

14נאסר עליו לצאת לחוץ לארץ כמ"ש רש"י )כ"ו ב'( וכ"כ החזקוני )כ"ד ח’( ולא היה יכול לקדשה בעצמו

אברהם ושרה

בבא בתרא5

 ְּבִרית ָּכַרִּתי ְלֵעיָני ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ְּבתּוָלה אמר רבא עפרא לפומיה דאיוב איהו באחרניתא אברהם אפילו בדידיה(איוב לא:א)
הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את מכלל דמעיקרא לא הוה ידע לה( יא, בראשית יב)לא איסתכל דכתיב 

Job also said: “I have made a covenant with my eyes; why then should I look upon a virgin?” (Job 
31:1). Rava says: Dust should be put in the mouth of Job for saying this; he did not look at other 
women, but Abraham did not even look at his own wife, as it is written: “Now I know that you are
a beautiful woman” (Genesis 12:11). One may learn by inference that initially he did not know how
beautiful she was because he had not gazed at her.15

מהרש"א

ויש לדקדק היאך לא היה מסתכל אברהם בשרה מעולם … והרי אמרו בפרק ב’ דקדושין אסור לאדם שיקדש אשה עד
שיראנה שמא יראה בה כו’ … ויש לומר דודאי ראה אותה בנעוריה קודם שנשאה … אלא דאחר שהיתה נשואה לו לא ראה

16אותה מתוך צניעותה והוא חשב כי לא עמדה ביפיה בזקנתה כי היתה בעת הזאת לפי הכתובים יותר מס’ שנה

לבוש

יש מקשין … ונראה לי שאינה קושיא דהא דאסור לישא אשה עד שיראנה היינו שיראה שאין בה מום ולא תתבזה עליו וזה
17עשה אברם וודאי ראה אותה קודם שנשאה שלא יהא בה מום אבל לא נתן לבו להתבונן ברוב יפיה עד עכשיו כו’:

צידה לדרך )לר’ יששכר בער איילנברג(

]הביא דברי רבו הלבוש, וכתב:[ ואני אוסיף נופך משלי ואומר שכן דייק הלשון "עד עכשיו לא הכיר כו’" לא אמר "עד
עכשיו לא ראה כו’" וק"ל ...

אמנם אין כן דעת רבינו בחיי ז"ל שכתב וז"ל

ודעת רז"ל שלא נסתכל בה מעולם עד אותה שעה כי אברהם לענוותנותו הגדולה היה כורת ברית לעיניו כו’
עכ"ל.

הרי כתב בהדיא שלא נסתכל בה מעולם. ובאמת שכן משמע בהדיא מפשטא דלישנא בגמרא …

ונראה לי דהקושיא מעיקרא ליתא משום שאברהם לא היה צריך לראות את שרה קודם שנשאה שלא יהא בה מום ולא

ויבאיה, והוסיף בסוגריים: “וכדי לבוחנה אז אם ראויה לו מצד שיחזור הענן על האהל לכן ספר פענח רזא שם. וכן כתב ב  מושב זקנים כד:סז13
וגומר", ועיין שם ברזא דמאיר הערות פ"ה ופ"ו.ויאהביה וגומר ויקח וגומר והדר 

.  קידושי רבקה וברכות ארוסין )תשע"ו(14
  בבא בתרא טז.15
.פה, הובא   מהרש"א ח"א שם16
.  לבוש האורה בראשית יב:יא17
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תתבזה עליו מפני שכבר הוחזקה ליפה מראה שאין כמותה כדאמרינן בפרק קמא דמגילה ובפרק בן סורר ומורה "יסכה זו
18שרה שהכל סוכין ביפיה כו’" …

19ועוד יש לומר שאברהם בדק אותה שאין בה מום על ידי קרוביו שהרי גם יצחק לא ראה את רבקה קודם שנשאה ...

יגל יעקב

ולענ"ד היה נראה לתרץ ]קושית המהרש"א[ על פי מה שראיתי בילדותי כד הוינא טליא כבר ט"ו תשובה אחת מאלוף נעורי
 בהא20הה"ג הצדיק קדוש יאמר לו מו"ה ר’ אברהם יקיר ז"ל שנקטף ל"ע באביב ימיו ר"ל שהשיב על הקושיא של ההפלאה

דשלח אברהם ויצחק לאליעזר לקדש לו את רבקה שלא בפניו והרי אסור לקדש עד שיראנה ]ולמה שכתבתי לעיל בדעת
הראב"ד דסומכין על אחרים ליכא איסורא לק"מ[ ותירץ דכיון דכל הטעם הוא שמא יראה בה אחר כך דבר מגונה, והא תינח

אם בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין אבל יצחק אבינו לא היה בדעתו להסתכל בה גם אחר נישואין והיה בדעתו לילך
בדרכי אביו אברהם שאמר הנה נא ידעתי וכפירש"י שם אם כן ממילא אין חשש שמא יראה בה דבר מגונה וכההוא דמסכת

 …21שבת … אם כן בכה"ג לא שייך איסורא דרז"ל ע"כ דפח"ח

ובכל זה לאוו כללא הוא כי היו גם צדיקים גדולים שלא היו נוהגין סלסול זה בעצמן והוא על דרך "אביך במאי זהיר טפי
כו’" וגם בש"ס מצינו בתנאים הקדושים שלא היו תופסים בזה כמדתו של אאע"ה … בעובדא דאבא חלקיה ב"ב דחוני

המעגל דהוי נפקא דביתהו כי מיקשטא כו’ שלא אתן עיני באשה אחרת כו’ ויש לי בזה עוד טעמים וחילוקים כמוסים מה
שלא ניתן להעלות במכתב ועיין ברמב"ם שראוי לילך בדרך הממוצע …

הנה כבר נתבאר לדינא דרך הנכון בזה, ואמנם אומר לך אהובי עוד כלל גדול בדרכי השם שכל מה שהאדם מוזהר עליו
מדינא או דבר שמחויב לעשותו מדינא בוודאי אין להשיב מפני כל … אבל דבר שאינו מדינא רק חומרא וחסידות צריך

מאוד לשקול הדבר במאזני צדק באיזו פעם לעשות ובאיזו פעם לחדול, אי משום יוהרא אי משום שלא ישומם מדעת הבריות
… ומכל שכן בנוגע לענין שידוכין אשר כל יומא זמנא הוא בוודאי חס ושלום לאחר על ידי זה אפילו זמן כל שהוא בשביל

22דברים כאלה בשגם הרמב"ם ושולחן ערוך פסקו הלכה פסוקה שראוי לעשות כן וד"ל.

ר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם

ובבית יוסף … ולפענ"ד דכל שכן אם הוא תלמיד חכם וצנוע ויושב אהלים דהוי כאי אפשר, וק"ו הוא מהא דמשום כל
כבודה דידה שרינן ליה לעבור על הך דאסור עד שיראנה, וכל שכן כשהוא בעצמו צנוע ומעלי ולא הסכין בכזאת מעולם

דהוי כאי אפשר ולא שייך אצלו האיסור ודו"ק …

23ובזה י"ל מ"ש המהרש"א … ולדרכינו כיון שמעולם לא נסתכל ויושב אהלים היה לא שייך אצלו האיסור דהוי כאי אפשר.

המנהג בזמן הזה

מהרי"ק6

ואשר נסתפקת אם יש כח ביד האב למחות ביד בנו לישא אשה אשר יחפוץ בה הבן לע"ד נראה שאם היא אשה ההוגנת לו
שאין כח ביד האב למחות ביד הבן חדא דאפילו לענין ממון אורו ליה רבנן לרבי ירמיה כמאן דאמר משל האב וכן פסקו כל

פוסקי הלכות אשר ראיתי כל שכן הכא שהוא דבר השייך בצערא דגופא להניח האשה אשר חפץ בה ויצטרך לקחת אשה
אחרת אשר לא תישר בעיניו כל כך

ועוד דקרוב הדבר בעיני להיות כמצוה לעבור על דברי תורה שהרי אמרו רבותינו ז"ל אסור לאדם שיקדש את האשה עד
שיראנה אלא שעכשיו הותר פן יקדימנו אחר כמו שכתבו התוספות והפוסקים הרי שהקפידו שיקח אשה אשר יחפוץ בה

ותמצא חן בעיניו וכן בכמה מקומות חשו חכמים ז"ל לחבב האשה על בעלה וכבר השיב רבינו אשר … הכא נמי לא שנא לפי

 יישוב ז’ שהביא תירוץ זה מהספר מעדני אשר למחבר בן זמנינו, ולא ראה שכבר נמצא בספר צידה לדרך.פהועיין 18
.  צידה לדרך שם19
לא מצאתי.20
ומה שהעולם רגיל לתרץ שהאיסור הוא “ יישוב ד’. אולם שם הביא שר’ אלישיב דחה סברא זו:פהוכן תירצו בעיון יעקב ובמשנה הלכות, עיין 21

רק כשיש חשש שיראנה, ואברהם ע"ה לא חשש לזה, זה אינו דלא פלוג רבנן, ועוד דהא חזינן הכא דבסוף ראה אותה". איברא דעצם הסברא
 לדבר פשוט: “ואם גומר בדעתו שהוא מרוצה אפילו ימצא בה דבר מגונה אין כאן איסור".הנודע ביהודהכבר נקט לה 

.  שו"ת יג"ל יעקב )גאטטליעב( אה"ע סימן י"ז ד"ה ולענ"ד היה נראה לתרץ22
 אות ג’.  שו"ת דברי יציב אה"ע סימן מ"ח23
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הנלע"ד מאחר שיש בדבר נדנוד עבירה כו’ כדפירשתי לעיל.

ועוד דעד כאן לא מיפלגי אם משל אב אם משל בן אלא בדבר דשייך האב בגווה פרנסת האב שצורך גוף האב וקיומו אבל
במילתא דלא שייך בגוויה כי הכא פשיטא דאין כח לאב למחות בבן לא משום כבוד ולא משום מורא דלא שייך כבוד אלא

כגון מאכילו משקהו מלבישו מנעילו כו’ מורא לא ישב במקומו ולא סותר את דבריו כו’ וכן כיוצא בזה דשייך לאב אבל
24במלתא דלא שייך האב בגווה פשיטא דאין כח האב למחות ביד בנו. ...

דרישה7

ומה שאנו נוהגין בשידוכין שבינינו שרובא דרובא משדכין על ידי שדכן ושליח ואין החתן רואה אותה היינו משום דאין זה
אלא שידוכין בעלמא שנתקשרו יחד אבל מכל מקום החתן רואה את הכלה קודם שיכניסנה ויקדשנה

גם אנו מתי מעט ואיןאו שאנו סומכין על מה שכותבין התוספות בריש באיש מקדש על מה שאנו משיאין הקטנה … 
 ואם כן גם כן אם היה מחייב להמתין עד שיראנה דלמא בתוך זמן יארע איזה סיבה שאינו יכולמוציאין תמיד זיווג הגון ...

25לקדשה והוי כמו אי אפשר שכתב בית יוסף דמותר לקדשה:

בית הילל8

ושם [”meal] מאלוהנה תמיה מ"ש ]הדרישה[ כשיקדשנה איך נשכח ממנו שעושין סעודה בלילה קודם החופה שקורין "חתן 
מספרים החתן עם הכלה ורואין זה את זה לפני כל הקרואים ובודאי מפני זה תיקנו סעודה זו ומנהג של ישראל תורה היא

ועושין סעודה כדי לחבבם זה את זה שלא תתגנה על זה וסבור וקיבל שלא יהיה מזה איזה טענה וזה פשוט

26ועיין עוד שם בפרישה טעם אחר והוא טעם חלוש מאד אלא עיקר כמו שכתבתי:

בית שמואל9

ומה שאין אנו נזהרין בזה ועושין שדוכין ואין החתן רואה הכלה, משום דאינו אלא שדוכין, וקודם הקידושין רואה אותה,
ולזה סמך לסעודה שעושים בלילה קודם החופה כדי שיראה אותה. בית הלל.

28 ועיין דרישה:27ועוד היתר כמו שכתבו בתוספות דאנן מתי מעט.

טיב קידושין )מהרא"ל צינץ(10

וכתב הבית שמואל ]בדרכו הראשון[ … ואני אומר כי לא זו הדרך מוציאתו מידי חששא זו דהא קשה לכאורה בגמרא מה
חשש יש באינו רואה אותה, אם יראה אותה אחר כך ולא תטב בעיניו הרי בידו לגרשה …

וצריך לומר דמכל מקום איכא חשש שכדי בזיון היא לה כי יאמרו הבריות מה ראתה זו להתגרש, אם כן גם בשדוכין ודאי
אין לסמוך על מה שיראנה אחר כך ]ו[אם לא תטב יבטל השידוך, דודאי בזיון הוא דהא הקנס חייב מטעם בושת, ואם כן

צריך לראותה קודם השידוך, וכל שכן שאין לסמוך על לילה שקודם החופה שיראנה אז ואם לא תיטב בעיניו יבטל השדוך
29דכדי בזיון הוא אחר ההכנה שטבח טבוח והכל מתוקן לסעודה:

ערוך השולחן11

]הביא דברי הבית שמואל, והוסיף:[ ומיהו לכתחלה וודאי יותר נכון שהתחן יראה הכלה קודם השידוכין דאם לא כן אולי
אף שקודם החופה לא תישר בעיניו )ו(יתבייש מלנתק התנאים

30ובמדינתינו נתפשט עכשיו המנהג שרואים זה את זה קודם התנאים ומנהג כשר הוא הבנוי על קו הדין והשלום:

שו"ת משיב דבר חלק ב’; שו”ת ערוגת הבשם, חלק או”ח סימן י”ט, וכן פסק הרמ"א בשלחן ערוך שם. ועיין   שו"ת מהרי"ק שורש קס"ו ענף ג’24
.סימן נ’

.  דרישה שם אות ב’25
.נטעי גבריאל, הלכות נישואין חלק א’ פרק ד’ סעיף ב’. ועיין   בית הילל שם סוף סעיף א’26
.#2עיין הגהות מעשה נסים )מהדורת ראש פםנה( הערה 27
בית שמואל שם ס"ק ב’.28
.  טיב קידושין שם סוף ס"ק א’ ד"ה וכתב הבית שמואל29
.  ערוך השולחן שם סוף סעיף ב’30
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(האדמו"ר מסטראפקובר’ אברהם שלום הלברשטאם )12

ופעם בא לפני רבינו איש נכבד בנן של קדושים, והתייעץ עם רבינו בענין שידוך, שהציעו לו נכבדות לבנו, אבל אבי
המדוברת אינו רוצה שיראה החתן את הכלה לפני התנאים, משום צניעות, ונותן טעם לדבריו שזהו לצד גודל החסידות

שהוא מתנהג בו.

ואמר לו רבינו, הנה בזמן הזה קשר התנאים הוא ענין חזק, ועל כן הוא בכלל מה שאמרו חז"ל אסור לאדם … ומכיון שהוא
רוצה להיות צדיק יותר ממה שאמרו חז"ל, אם כן הרי הוא בכלל וי-צדקתך )ביטוי על מי שמתהדר בחסידות יתירה( ועם

31וי-צדקתך לא תשתדך.

(האדמו"ר מצאנז-קלויזנברגר’ יקותיאל יהודה הלברשטאם )13

נשאלתי למה לא נהיגי ולא חזינן אצל רבנן קשישאי שיקפידו בחתונת בניהם על דאסור לקדש האשה עד שיראה. נלפע"ד
דהיינו דוקא כשהוא בלבדו, אבל כשסומך על אביו ועל אמו או אפילו על אוהביו וידידיו שלבו סמוך ובטוח עליהם שיותר

בקיאין ממנו במה שהוא דבר מגונה ודורשי טובתו ושלומו המה שרשאי לסמוך על זה, וכעין עד אחד נאמן באיסורין וכדומה
32כבכתובות )דף פה.( קים ליה בגווה ודו"ק ומהימן לי כבי תרי ודו"ק.

 וגם דבכה"ג הוי בגדר אי אפשר33ועל כל פנים הסכמתי שפיר למנהג אבוה"ק זי"ע, דלהרמב"ם והחינוך לא הוי איסורא,
דליכא איסורא למ"ש הבית יוסף דבאשה צנועה שרי אף לכתחלה, והוא הדין כשהחתן צנוע ומעלי וחייש להרהורא ח"ו

דשרי ויאי עביד שלא יראנה, …

34ועוד נלפענ"ד ]כנ"ל בשפע חיים[ ...

.  דברי שלום )תשע”ג( עמודים תקה-קו31
.נטעי גבריאל, שידוכים ותנאים, עמוד נהשפע חיים, הובא ב32
.יד המלך הלכות אישות ג:ידועיין 33
דברי יציב שם אות ה’.34

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=19408&pgnum=147
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46551&pgnum=53
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%90%D7%9D
https://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=56570&pgnum=522
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%90%D7%9D
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